Resolució de 27 de maig de 2021 del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, per
la qual es designen els membres de la comissió de valoración per al procés de reconeixement
de bones pràctiques en l’àmbit de la intervenció amb joves
En la resolució de 7 de juliol de 2020, del director general de l’IVAJ, es modifica el punt 1 de l’article
5, de la resolució de 26 de febrer de 2019, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ) per la qual s’establien els criteris per al reconeixement i la inclusió en un Catàleg de bones
pràctiques, que queda redactat de la forma següent: «Per a la valoració i selecció de les sol·licituds
presentades, la Direcció General de l’IVAJ nomenarà una comissió de valoració, que estarà integrada
per:
– Dues persones d’entre el personal funcionari de l’IVAJ, una de les quals ocuparà la presidència, i
l’altra la secretaria. La persona que n’ocupe la secretaria actuarà amb veu però sense vot.
– Dues persones representants dels i de les professionals de joventut, a proposta de l’Associació de
Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana.
– Dues persones, una persona jove i una altra de reconegut prestigi en l’àmbit de l’oci educatiu, a
proposta pel Consell Valencià de la Joventut.»
Per quant antecedeix
RESOLC
Designar les següents persones com a membres de la comissió de valoració per al procés de
reconeixement de bones pràctiques en l’àmbit de la intervenció amb joves:
Presidència

Titular: Ángeles Cuenca Adam, en representació de l’IVAJ
Suplent: Jorge Segarra Gascón, en representació de l’IVAJ

Vocals representants de l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana:
Juana López Ruiz
Rafa Garrido Corpas
Vocals a proposta del Consell Valencià de la Joventut:
Maria Amparo Fons Tàrrega
Pablo Salvador Giner
Secretaria

Titular: Josep Castellano Puchol, personal de l’IVAJ
Suplent: Begoña Orozco Mora, personal de l’IVAJ
El director general de l’IVAJ
Firmat per Jesús Martí Nadal el 27/05/2021
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